
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: AUTORITATEA NAVALA ROMANA   CIF: 11055818  

Adresa: Strada INCINTA PORT, Nr. 1   Tara: Romania

Tel:  +40 372419810    Fax:  +40 241616229    E-mail:  rmusat@rna.ro    Punct(e) de contact:
Raluca Alina Musat    In atentia: :  Raluca Alina Musat   

ANUNT 

Denumire contract:
Servicii întreținere și reparații imprimante în locațiile: ANR și Căpitănia Zonală Constanța

Data limita depunere oferta:
08.12.2020 14:43

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
50323000-5 - Servicii de reparare si

de intretinere a perifericelor
informatice (Rev.2)

Valoare
estimata:
18.000,00 

RON

Caiet de
sarcini:
Caiet de

sarcini + ctr. +
formulare.pdf

Descriere contract:
Numărul de echipamente de imprimare a�ate în dotarea Autorității Navale Române și Cäpităniei Zo
nale Constanța a crescut substanțial în ultimii ani ajungând la un total de 149 de dispozitive. Pentru
funcționarea optimă a sistemului informatic este nevoie de servicii de intreținere și reparare a echi
pamentelor periferice de imprimare care să cuprindă minimum: intervenții la cerere de mentenanț
ă proactivă, monitorizarea stării de funcționare a echipamentelor periferice și alte servicii, așa cum
sunt de�nite în caietul de sarcini. Serviciile de reparare și de întreținere periodică a echipamentelor
de imprimare au rolul de a prelungi durata de viață a echipamentelor periferice a�ate în dotarea A
NR și a Căpităniei Zonale Constanța.

Conditii referitoare la contract:
Condițiile referitoare la contract se regăsesc în caietul de sarcini și în contractul de servicii atașate p
rezentului anunț (în secțiunea ”caiet de sarcini”).

Conditii de participare:
1. Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigu
re posibilitatea veri�cării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în Caietului de sarcin
i, În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează
să �e atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, a
stfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde inf
ormații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului. 2. Propunere
a �nanciara va � exprimata exclusiv in Lei, fara TVA cu 2 zecimale. Ofertantii vor prezenta urmatoar
ele documente: - Formularul de ofertă, incluzând toate informațiile solicitate (Formular model atasa
t) - Centralizator de prețuri (Anexa nr.1 la Formularul de ofertă) 3. Ofertantul va prezenta o declaraț
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ie (Formular 1 - atasat) prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din
documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). 4. Operatorii Econ
omici interesați trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din care să reiasă c
ă sunt legal constituiți, că nu se a�ă în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și fa
ptul că au capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Modalitate
a prin care poate � demonstrată îndeplinirea cerinței: prezentarea certi�catului constatator emis d
e ONRC, valabil la data prezentării. Obiectul contractului (servicii de mentenanță echipamente perif
erice) trebuie să aibă corespondent in codul CAEN autorizat din Certi�catul Constatator, potrivit dis
pozitiilor art. 15 din Legea nr. 359/2004.

Criterii de atribuire:
Oferta desemnata castigatoare va � stabilita pe criteriul "pretul cel mai scazut", cu respectarea tutu
ror cerintelor din caietul de sarcini.

Informatii suplimentare:
Relaţii suplimentare la numărul de telefon +40 372.419.878 – persoana de contact: Dobre Georgian
a, Serviciul Investiţii Achiziţii-Publice, Administrativ, Autoritatea Navală Română. Orice operator eco
nomic interesat are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caiet de sarcini nr. ANR1097
84/26.11.2020 pe adresa de e-mail: gdobre@rna.ro până la data de 08.12.2020. PE POTALUL ANR, p
ortal.rna.ro, IN SECTIUNEA ANUNTURI/INVITATII SUNT POSTATE TOATE SOLICITARILE DE CLARIFICA
RI SI RASPUNSURILE AFERENTE CU PRIVIRE LA ACEASTA ACHIZITIE https://portal.rna.ro/informare-p
ublic%C4%83/achizi%C8%9Bii-publice/anunturi-invitatii.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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